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Ilefecte 2000. Estan els ordinadors
preparats per assimilar el cani
de mil.lenni?
Frqncesc Tarres

'entrada al proper any significa un esdeveniment lnic en la
curta hisrdria de la informatica i esra suposant la inversio de
grans quantitats de diners, per modificar i corregir milers de
programes i reduir I'impacre de I'anomenat efecre 2000. Lorlgen del
problema €s, paradoxalmenr, molt senzill: els primers programadors
van decidir representar la informacio relativa a l'any, emprant nom€s les
dues darreres xifres, tal i com estem acostumats a expresarla habitual,
ment. L-a conseqliancia as directa, qualsevol cilcul que tingui en comp
te diferencies entre dares abans idespr€s del 2000 por donar lloc a
resultats imprevisibles, que poden representar I'aturada del sistema o la
producci6 de resulta6 absurds.
Per entendre millor el problema considerem el cas d'un compte bancari obert al desembre del 99 i que es cancel.la el gener del 2000. Si I'ele.le 2000 no e\t.:r (ol rcglt . la dtF rencra d anl s entre I oberrura r el ran camenr del compte 6s de 00-99 = -99 anys, un resultat absurd, ja que
indica que la llibreta es va cancel.lar 99 anys abans d'obrir-la. Davint
aquests resultats il.logics, no 6s evident predir la resposta del programa,
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que dependrir dels crileris seguits pel programador i que, per lant, Pot
sir drferent per cada sistema. Es possible que alguns sistemes facin el
calcul d'interessos tenint en compte el signe, cosa que comportafla interessos negatius, mentre que d'altres nom€s considerin el nombre total
d'anys, o6teninL una important rendabilitat de la inversi6 en pocs dies.
El m€s probable 6s que I'ordinador deixi de funcionar i no es pugui exe
cutar el programa fins que es faci la correcci6 del codi. S'estima que en
un 90o/o dels programes en el qual no es facin revisions, es produiran
errors. En qualsevol cas, podem estar tranquils pels nostres estalvis ia
que ies entiiats financeres sdn les que han posat m€s cura en verificar i
modificar els seus prognmes i protegir-se davant d'aquest problema
No obstant, l'eficre 2000 es aplicable a qualsevol equip que faci cilculs o comparacions entre dates i els resultats s6n totalment impredic-

tibles. Lany 1993 una cadena de supermercats nord-ameticana va
comenqar a nolar els efectes del canvi de segle: el sistema informatic no
permetia cobrar unes llaune, de conse-va que. segons el lectot de codt
de barres, estaven caducade' des de teia oJ anys. Problemet trmblant'
es poden produir en allres sistemes i la seva freqtidncia anire en augment a mesura que ens apropem ai canvi d'any i es manlindre, probablement, durant el primer trimestre de I'any 2000.
El canvi de mil.leni, si b€ €s el mds important, no 6s l'unic proble
ma de dates que tenen els ordinadors actuals. El setembre del 99 ha
estat un bon test per comprovar com s'han actualitzat els sistemes' ja
que molts programadors havien utilitzat els codis xxl9/99 per indicar el
final de firier.11 de marg del 2000 €s un altre dia critrc en molts sistemes; per un error de programacio en el calendari gregorii, l'any- 2000
no es considera de traspits i no s'hi inclou el 29 de febrer'
Probablement, I'entrada a I'any 2035 tamb6 suposara prob)emes en
alguns sistemes informatics, ja que moltes adaptacions a I'efecte 2000
s'han corregrt prenent l'any 35 com a pivot, de forma que, per context,
totes les dates rnferiors a 35 es consideren del segle XXI mentres que les
superiors al 35 es consideren del segle XX.
La decisi6 inicial de restringir la reprcsentaci6 de I'any a dues xilres
no pot considerar-se un error de disseny comds pels prim€rs programadors. Cal tenir en compte que les caracleristiques dels ordinadors en
la dacada dels 60 aconsellaven estalviar el mdxim de memdria, ja que
es tractava d'un recurs molt car, escAs i voluminos. Lestalvi de dues
xifres en I'any era, per tant, Idgic i natural i representava una optimit
zaci6 important en el volum de les bases de dades. Probablement, en
aquella ipoca, cap programador pensava que part del seu codi o de les
seue. qrttlctuter de dades seguirien estan operatives despres de Sairebe 40 anys.
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El problema de I'efecte 2000 sorgeix com a conseqriancia de dues
mdximes en el disseny in[ormetic que, invariablement, apliquen tots els
programadors; I) no canviar aquelles parts del codi que estan funcionant collectament i 2) intentar que els nous programes siguin compatibles amb le: verrions anler ror\. Aque.t> prrnciprs van [er que es mantinguds el [ormat inicial de representacio de l'any en els nous programes
encan que, des dels inicis dels anys 80, el cost dels sistemes d'emma
gatzemament de dades i la capacitat d'integraci6 de les memdries ja no
justifiquessin aquesta simplificaci6.
De fet, a finals dels 70 i principis dels 80, es va introduir de forma
massiva el microprocessador, un xip de reduides dimensions, que permet realitzar complexes i ripides opencions digitals, interactuant amb
senyals d'altres sistemes mecanics

i electrdnics- En els seus origens, el

microprocessador tampoc disposava d'excessiva membria interna, de
ma nera que la representaci6 de I'any es va tornar a limitar a dos digits.
Ia rapida implantaci6 del microprocessador a cadenes de producci6,
automatismes, control de maquines, electrodomdstics, etc. fa que
actualment gaireb€ tots els equips electrdnics n'incorporin un. S'estima
que actualment estan operatius un toral de 50.000 milions de microprocessadors. Soltosament, nom€s un 2o/o dels microprocessadors realitzen cilculs que utilirzen informaci6 temporal, perd s'urilirzen en ror
tipus d'aplicacions: automatismes, control de producci6, sisremes de
seguretat, sistemes telefdnics, centrals eldctriques, electrodomtstics,
etc. Limpacte de I'efecte 2000 sobre tots aquesrs sisremes no 6s fecil de
preveure perd s'estima que pot tenir consequancies econdmiques forQa
significatives en I'entorn productiu.
Lactualitzacid dels programes i equips electrdnics per fer front a l'efecte 2000 no ds trivral. Es necessari revisar milers de programes i
milions de linies de codi que fan completament inviable una revisi6
exhaustiva de tots els equips actualment operatius. No hi ha prous programadors per dur a terme aquesta tasca. La soluci6 al problema s'ha
afrontat establint prioritats a les irees que poden tenir una major
incidencia en la seguretat o en I'economia. Entre les actuacions prioritaries destaquen les entitats bancaies, empreses de comunicacions i
Lransport, companyies elEctriques, companyies d'assegurances, siste
mes de navegacid, sector productiu, etc.
Les institucions i governs han desenvolupat programes d'ajuda a les
empreses, donant suport i consells de com afrontar la revisid dels
equips informAlics i automatismes, estab]int estratagies d'acruacid per
I'adaptaci6 dels equips i, fins i tot, programes de conrenci6 en cas que
es produeixin incidancies. Existeixen empreses especialitzades en auditar l'estar dels sistemes informatics i electrdnics d'altres empreses i que
ll
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poden certificar, avalades pel govern, que els equrps estan preparats per
afrontar I'any 2000 sense problemes. Aquesta certificacid es coneix amb
el nom de Y2K Ready, logotip que es pot veure actualment en molts
productes. La ce ilicacid exigeix una identificacio dels sistemes i pro
grames defectuosos i una dgorosa simu]acio de com es componaran
despr6s del canvi d'any
Actualment, un percentatge molt elevat d'empreses ja estan preparades per I'any 2000 o estan en la fase final de revisi6. A principis de
l'any 99, un 48o/o de les empreses de menys de 100 treballadors i un
75olo de les d'entre 100 i 1000 treballadors ja havlen afrontat I'adaptacio dels sistemes a l'any 2000. Si bd encara no es disposa de xifres definitives sobre l'estat actual del proc€s d'adaptacio, els increments de percentatS es produits entre setembre i desembre del l99B van ser espectaprincipis d'aquest any, gaireb€ totes les empreses de m€s de
culars.
1000 treballadors ja s'havien adaptat al canvi. En algunes empreses, la

preparaci6 per l'efecte 2000 ha significat la inversid de milers de
milions de pesetes i ha suposat la contractacio d'alguns programadors,
ja retirats, que havien intervingut en el disseny dels programes origi
nals. Els sous dels programadors en llenguatge Cobol (la majoria d'a
plicacions de gesti6 estan programades amb aquest llenguatge) s'han
disparat per sobre la resta de programadors. En l'Administracio Pfblica
de I'Estat, el cost estimat per adaptar els sistemes d'informacid i auto
matismes a l'efecte 2000 ha estat de 29.048 milions de pesetes.
La majoria d'empreses de tot el m6n han esperal a iniciar el proc€s
d'adaptaci6 despr€s del 1998. La ra6 €s prou clara, tothom era cons
cient que es tractava d'una inversi6 necessaria perd de la que no s'obtindien beneficis abans del 2000. Fins tol, I'experiencia d'altres
empreses en el procEs d'adaptacio ha permes reduir pressuposlos i clarificar les estratagies d'actuaci6. La pregunta €s si totes les empreses tindran temps per acabar el proc€s d'adaptaci6 l verificar el correcte [uncionament dels nous sistemes. S'ha de tenir en compte que, en molts
casos, ha estat necessai reprogramar molts sistemes complexos i que
les simulacions del canvi d'any no poden incloure totes les particulari
tats, de manera que, segurament, encara es descobriran alguns errors i
incidancies durant el primer semestre de l'any 2000. Algunes multinacionals del sector de les tecnologies de la informaci6, que ja disposen
de la cenilicacio Y2K Read). han demanat als >eus programadors que
estiguin localrtzables durant I'entrada d'an)a La intenci6 €s fer un seguiment exhaustiu de la resposta dels equips informitics a mesura que vagi
enrrant el mil.leni als diferents paisos. Lestudi de les respostes dels
equips -d'Austrirlia (el primer lloc on es produeix el canvi) permelran
.rL luar 5obre els ..r>remes d J r re. pJi-o..
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La pregunta immediara 6s si rot I'enrenou que ha suposat l'efecte
2000 6s tan important i si, tot i les revisions dels programes i auromatismes, ens afectad de manera directa. Evidentment, I'actuaci6 sobre els
sistemes informatics i electrdnics ha estat absolurament necessaria i ha
reduit I'impacte del problema de I'any 2000 que, seguramenr, hauria
suposat una crisis mundial molt imponanr. Malgrat tot, de ben segur
que no han pogut consideur-se tots els aspectes, ni revisar tots eis
equips, per la qual cosa probablement podrem observar algunes conseqridncies de l'efecte 2000. Es suposa que les m€s habiruals seran petires
incidancies o moltsties al consumidor, com per exemple que el servei
de contestador d'una companyia telefdnica esborra automaticament
rots els missarges de veu perqua estan caducats, que algunes factures de
compra es presenten per duplicat, que un servidor de correu electrdnic no gestiona co ectament €ls e-mails, que el video ha deixat de funcionar i cal reprogramarJo a I'inici de l'any 80 o 90, que algun caixer
automatic no accepta la targeta perqua interpreta que esta caducada,
que I'ordinador personal arrenca a l'1 de gener de 1980, que algun control d'accessos o sistema de seguretal no ens permet I'entmda a recin
tes, etc. Hi ha alguns aspectes m€s importants com que algunes com
panyies de vol han anunciar que reduiran els viatges els primers dies de
I'any en previsi6 de problemes i conflicres en els horaris. D'altra banda,
el sistema de posicionamenr global GPS ramb€ t€ el problema de I'efecte 2000 i caldra reiniciar-lo a l'any 1980. En alguns paisos es preveu
que es produei-\in tails de subministrament elactric i als Estats Unirs
alguns bancs han anunciat que, en el cas que es produeixin incidancies
significatives, tancaran uns dies per vacances. Probablement, hi hauri
forces demandes judicials entre empreses per errades en l'actualitzaci6
d'alguns equips o pels rerards en els subministramenrs. Alguns econo,
mistes pensen que €s possible que es produeixi un efecte en cadena en
el sector productiu que suposaria una fofta, perd breu, crisl economi
ca. Altres creuen que I'impacte econdmic sera insignificanr perqud les
empreses els serveis m6s importants han revisat el problema amb
molta cura i rigorositat. Esperem que tinguin ra6.

i

l3

